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Obnova a dostavba časti areálu PALMA“ – EIA – zámer navrhovanej činnosti podľa zákona 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov – informácia. 
Informáciu k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič. Informoval, že investor má záujem celý areál Palmy 
reštruktualizovať. Časti areálu predpokladajú využitie možností, ktoré mu poskytuje územný plán (administratívny 
komplex). Investičný zámer je zverejnený, je možné ho pripomienkovať, mestská časť bude k nemu vydávať 
stanovisko.  
Ing. Vaškovič poznamenal, že tento investičný zámer je v rozpore s územným plánom, nerieši otázku dopravnej 
obsluhy.  Požiadal členov komisie a preštudovanie a pripomienkovanie tohto zámeru.  
Komisia po prediskutovaní poskytnutej informácie o zámere navrhovanej činnosti „Obnova a dostavba časti areálu 
PALMA“ berie predmetnú informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6 

 

K bodu 9 – „Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva Západ“ – EIA – zámer 
navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 
informácia. 
Informáciu k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič. Informoval, že sa jedná o návrh na rekonštrukciu 
železničnej trate medzi Hlavnou stanicou a železničnou stanicou Devínska Nová Ves. Riešilo by sa zvýšenie kapacity 
železničnej trate pridaním tretej koľaje. V rámci tejto stavby je navrhnutá nová železničná stanica v lokalite Patrónka 
(podchod), kompletná rekonštrukcia železničnej zastávky Železná studnička (návrh na nový podchod). Takisto je na 
rekonštrukciu navrhnutý existujúci most.  
Komisia po prediskutovaní poskytnutej informácie o zámere navrhovanej činnosti „Modernizácia železničného uzla 
Bratislava – vetva Západ“ berie predmetnú informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6 

 
 
(4) Komisia            :  DOPRAVY,  INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA a OCHRANY VEREJNÉHO 

PORIADKU 
Zasadnutie dňa          : 19.01.2021 
 

- Členovia komisie vzniesli požiadavku na evidenciu EČV vozidiel parkujúcich na parkovisku pri parku Jama. 
- Diskusia o striedavom parkovaní na Pluhovej ulici. 
- Žiadosť o predloženie písomného stanoviska aktuálneho stavu  prípravy cestného prepojenia ulíc Račianska 

– Tomášikova /Ing. arch. Vaškovič/.   
- V zóne rezidenčného parkovania je veľmi málo informačných tabúľ pre možnosť platby cez SMS. 

 
 

 
 


